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पश्चचम आफ्रिकहॳ तील घाना यहॳथहॳ एका बाळाचा जन्म 
झाला.  त्याचहॳ दोन्ही डोळहॳ चमकत होतहॳ. त्याच्या 
सशक्त छातीतून रडण्याचा आवाज यहॳत होता.   
त्याची इवलीशी मूठ उघड झाप करत होती.  

 परहॶतु त्याच्या एकाच पायात हालचाल ददसत होती.   



शहॳजारचहॳ त्या बाळाकडहॳ बघून नन पयोगी म्हणून 
शशव्याशाप दहॳत होतहॳ.  
बाळाचा बाप तर घरातून पळून गहॳला. 
 परहॶतु आईचहॳ बाळावर प्रहॳम होतहॳ.  
आईचहॳ नाव कहॶ फटट होतहॳ.  
ती नतच्या या पदहल्या मुलाचहॳ नाव इम्मान्युएल असहॳ 
ठहॳवलहॳ.  
इम्मान्युएल म्हणजहॳ परमहॳचवर तुमच्याबरोबर आहहॳ.  





इम्मान्युएल मोठा होत असताना नतच्या आईनहॳ तुला 
काय हवहॳ तहॳ तुला शमळू शकहॳ ल.  
परहॶतु त्यासाठी तुलाच प्रयत्न करावहॳ लागतील .  
असहॳ साहॶगगतलहॳ.   



हळू हळू तो सरकायला लागला. 
चालायला व पळायला लागला.  
उड्या मा  लागला.  

पाणी भरण्याचहॳ व नारळाच्या झाडावर 
चढण्याचहॳ कामही क  लागला.     

पहॴसहॳ कमावण्यासाठी बूट पॉशलश 
करण्याचहॳ कामही तो शशकला.     



शरीरात व्यहॶग असलहॳल्याहॶचहॳ 
आई-वडील सहसा त्याहॶना 
शाळहॳत पाठवण्याच्या 
भानगडीत पडत नाहीत. 
परहॶतु कहॶ फटट मात्र मुलाला 
कडहॳवर घहॳऊन त्याला 
शाळहॳत पोचवत होती.  
 परहॶतु एकहॳ  ददवशी नतनहॳ 
“बाळा, तुला कडहॳवर घहॳवून 
जाणहॳ मला झहॳपत नाही.” 
असहॳ साहॶगगतलहॳ.       



त्यामुळहॳ इम्मान्युएल एकच पाय टहॳकवत शाळहॳत जाऊ 
लागला व घरी परत यहॳऊ लागला. त्याची शाळा तीन 
फ्रकलोमीटर अहॶतरावर होती.  
तरीसु ा एकटाच एकाच पायावर लहॶगडत लहॶगडत तो 
जात होता.  



पदहल्या पदहल्याहॶदा शाळहॳत त्याला 
िहॳळायला कुणीही घहॳत नव्हतहॳ. परहॶतु 
तो काही पहॴसहॳ वाचवून कुणाकडहॳही 
नसलहॳली एक वस्तू ववकत आणली.   
ती म्हणजहॳ सवाांना  िहॳळण्यासाठी  
फुटबॉल... फक्त त्यालाही िहॳळात 
घहॳतलहॳ पादहजहॳ ही अट होती.  
 

नतच्या आजीनहॳ कुठूनतरी त्याला 
चालण्यासाठी क्रच आणून ददलहॳ. 
इम्मान्युएल क्रच व पायानहॳ चेंडू 
ढकलत दरूपयांत फहॳ कताना 
बनघतल्यानहॶतर सगळहॳ शमत्र 
आचचयटचफ्रकत झालहॳ व त्याला 
िहॳळात सामील क न घहॳऊ  लागलहॳ.    





त्याचहॳ फ्रकत्यहॳक शमत्र िाण्याचहॳ पहॴसहॳ वाचवून भाड्याची सायकल 
आणून पळवत होतहॳ.  
इम्मान्युएल ला हहॳ साध्य होईल का ? 

 इम्मान्युएल सायकलीवर बसल्यानहॶतर त्याचा शमत्र , 
डॉश्ल्फन, यानी त्याला चक्क ढकलून ददलहॳ. कारण.. 
त्याला सायकलीचहॳ बॅलन्स कसहॳ करावहॳ हहॳ शशकवण्यासाठी..   

इम्मान्युएल सायकल शशकत असताना 
फ्रकत्यहॳक वहॳळा पडला. मात्र शहॳवटी...    
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.. एका पायानहॳ सायकल 
कसहॳ चालवावहॳ हहॳ शशकला.   



इम्मान्युएल तहॳरा वर्ाटचा असताना त्याची आई, कहॶ फटट 
आजारी पडली. नतला बाजारात जावून भाजीपाला ववकणहॳ 
शक्य नव्हतहॳ. त्याचा भाऊ व बदहण अजनूही लहान 
असल्यामुळहॳ पहॴसहॳ कमावून आणू   शकत नव्हतहॳ.    



इम्मान्युएल हा कुटुहॶबाचा एकमहॳव आधार होता. आईनहॳ 
फ्रकतीही साहॶगगतलहॳ तरी तो एकहॳ  रात्री ट्रहॳनमध्यहॳ बसून 
घानाची राजधानी अक्रा या शहरात   पोचला. अक्रा 
250 फ्रक.मी लाहॶबचहॳ शहर. त्यातही इम्मान्युएल एकटा. 
दोन वर्ाटनहॶतरच कुटुहॶबाची भहॳट होईल हहॳ त्यावहॳळी 
त्याला कळलहॳ नव्हतहॳ.    



इम्मान्युएलच्या मनात ववचवास होता. 
शहरात माणसाहॶची गदी होती. परहॶतु 
त्याला काम दहॳण्यासाठी कुणीही पुढहॳ आलहॳ 
नाही.  



तहॳथील दकुानदार व हॉटहॳलचहॳ मालक त्याला काम 
न दहॳता इतर ववकलाहॶगाप्रमाणहॳ भीक मागण्याचा 
सल्ला दहॳत होतहॳ. परहॶतु इम्मान्युएलला भीक 
मागून जगायचहॳ नव्हतहॳ. तो त्याहॶचा सल्ला 
धुडकावून लावला. शहॳवटी शमठाई ववकणाऱ्या एका 
दकुानदारानहॳ त्याला काम व राहण्यासाठी थोडी 
जागा ददली.    





इम्मान्युएल आणिी पहॴसहॳ कमावण्यासाठी दकुानाचहॳ काम 
सहॶपल्यानहॶतर बूट पॉशलशचहॳ काम क न सवट पहॴसहॳ घरी पाठवत 
होता. एकहॳ  ददवशी बूट पॉशलशचहॳ काही सामान ववकत 
घहॳण्यासाठी एका दकुानदाराकडहॳ गहॳला होता. त्यानी याला 
शभकारी समजनू काही नाणहॳ त्याच्या अहॶगावर फहॳ कून भीक 
मागायला लाज वाटत नाही का अशी शशवी ददली.  

त्याला हा अपमान सहन झाला नाही . 
फहॳ कलहॳलहॳ पहॴसहॳ त्यानी काउहॶ टरवर टाकलहॳ. 
दकुानदारानी क्षमा मागगतली. परहॶतु 
आयुष्यभर हा अपमान तो ववस  शकला 
नाही.   



त्याच्या आईचा आजार जास्त बळावला. 
इम्मान्युएल घरी जावून नतची शुशू्रर्ा क  
लागला. फ्रक्रसमसच्या ददवशी आईनहॳ त्याला 
जवळ बोलावून    इतराहॶकडहॳ आदरानहॳ बघ, 
कुटुहॶबबयाहॶची काळजी घहॳ, कधीही भीक मागू 
नको व कधीही ननराश होऊ नको  असहॳ 
साहॶगगतलहॳ.  .दसुऱ्या ददवशी नतला मरण आलहॳ. 
इम्मान्युएलला फार दःुि झालहॳ. त्याला 
शहॳवटच्या ददवशी आईनहॳ साहॶगगतलहॳल्या गोष्टी 
म्हणजहॳ नतनहॳ ददलहॳल्या भहॳटवस्तूसारख्या  
वाटल्या.  तहॳ शब्द आठवून ववकलाहॶग हहॳ 
बबनकामाचहॳ हा डाग पुसून काढायला हवहॳ 
असा ननचचय त्यानी कहॳ ला. त्यासाठी 
त्याच्याकडहॳ एक योजना होती.  आखण तहॳ 
त्याचहॳ एक मोठहॳ स्वप्नही होतहॳ.   





त्याचा मेंद ूतीक्ष्ण होता. त्याच्या हृदयात क णा 
होती. मात्र त्याच्याकडहॳ एकच पाय होता. तो कधी 
घाबरला नाही. स्वतः ववकलाहॶग असला तरी त्याला 
सायकलीव न पूणट घाना दहॳश फ्रफरायचहॳ होतहॳ.  
त्यासाठी त्याला एक सायकल हवी होती.   
मदतीला कुणी पुढहॳ आलहॳ नाही.   
शहॳवटी कॅशलफोननटया यहॳथील चॅलेंज्ड अथ्लहॳदटक 
फौंडहॳशनला  पत्र शलहून सायकलीब ल कळवलहॳ.      



त्या सहॶस्थहॳनहॳ ताबडतोब एक नवी सायकल पाठवून 
ददली. त्याचबरोबर हहॳल्महॳट, स्पोर्टटस पहॵट, हातमोजहॳ व 
पायमोजहॳसु ा  आलहॳ होतहॳ.  



तो आता एका लाहॶबच्या प्रवासाच्या तयारीला लागला. 
जाण्याअगोदर त्या दहॳशाच्या राजाला भहॳट दहॳवून त्याचहॳ 
आशशवाटद घहॳण्यास तो ववसरला नाही.   



तो घरोघरी जावून त्याला पादठहॶबा दहॳण्याची ववनहॶती 
कहॳ ली. सायकलीच्या मागहॳ मागहॳ एक टॅक्सी यहॳण्याची 
व्यवस्था त्यानी कहॳ ली. टॅक्सीत वपण्याचहॳ पाणी, कॅमहॳरा 
आखण त्याचहॳ काही शमत्र बसलहॳ. उजवा पाय 
सायकलीला बाहॶधून डाव्या पायानहॳ त्यानी पहॳडल 
ढकलल्यानहॶतर सायकल जोरानहॳ पळू लागलहॳ.   



इम्मान्युएल भरपूर गदी असलहॳल्या 
शहरात सायकलीवर गहॳला. राना वनातून 
तो जात होता. नदी नाल्यातून घाटातून 
तो प्रवास करत होता. शहॳतातूनही तो जात 
होता. कुमासी या गावातील बाजारातूनही 
सायकलव न फहॳ री मारली. जहॳथहॳ ट्रकही 
जात नव्हतहॳ त्या अ हॶ द रस्त्यातूनही तो 
गहॳला.  जहॶगलातील प्राण्याहॶची भीती मनात 
होती. तामलहॳ या पुरातन शहरालासु ा 
त्यानी सायकलीव न भहॳट ददली.   या 
प्रकारहॳ सहॶपूणट दहॳशातील डोंगर, पवटत, नदी 
नालहॳ, शहॳती िहॳडी लहान मोठहॳ रस्तहॳ पालथहॳ 
घातलहॳ.   
अशा प्रकारहॳ दहॳशभर फ्रफरताना त्याच्या 
शटटवर पोझो असहॳ शलदहलहॳलहॳ होतहॳ.  
पोझो म्हणजहॳ ववकलाहॶग.   





वाटहॳत तो ववकलाहॶग व सशक्त, 
शहॳतकरी व शहॳतमजूर, गरीब व 
श्रीमहॶत या सवाटशी सहॶवाद साधत 
होता.   
धाशमटक, सरकारी अगधकारी, 
बातमीदार याहॶच्याशी बोलणी करत   
होता.    



इम्मान्युएलला आपल्याला सवाटनी 
पहावहॳ, आपल्या ववकलाहॶग श्स्थतीकडहॳ 
पहावहॳ असहॳ वाटत होतहॳ.  
त्याचा सहॶदहॳश सवाटनी ऐकावहॳ अशी 
त्याची इच्छा होती.   



इम्मान्युएल जसजसा लाहॶब लाहॶबच्या शहरात 
जात होता तसतसा त्याच्या ब लची उत्सुकता 
वाढत होती.  
मुलहॶ टाळ्या वाजवून त्याचहॳ स्वागत करत होतहॳ. 
ववकलाहॶग आपलहॳ दिुणहॳ ववस न त्याला 
बघण्यासाठी घराबाहहॳर पडत होतहॳ. काही जण 
तर आयुष्यात पदहल्याहॶदाच घराबाहहॳत आलहॳ 
होतहॳ.  
ज्याला बघून तोंड वाकडहॳ करत ननघून जात 
होतहॳ आज तोच त्याहॶचा दहरो होऊन शमरवत  
होता.    





इम्मान्युएलचा हा साहसपूणट व रोमाहॶचकारी प्रवास 
सहॶपला. अक्रापासून दक्षक्षणहॳतील समुद्र तटापयांत 
जावून तो परत आला. 650 फ्रक. मी. च्या या 
प्रवासासाठी त्याला 10 ददवस लागलहॳ.     

परहॶतु इम्मान्युएलच्या  या         प्रवासाचहॳ  यश 
याच्याही पुढहॳ गहॳलहॳ होतहॳ. व्यहॶग असूनसु ा   आपण    
मोठहॳ कामहॶ क  शकतो हहॳ त्यानी जगाला दािवलहॳ. 
 या प्रमाणहॳ एकटा माणूससु ा बदल घडवू शकतो.    



या जगात पररपूणट असहॳ काही नाही. आपणच त्यासाठी 
सगळ्यात चाहॶगलहॳ काम करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवहॳ.    

          - इमान्युएल  
   लहॳखिकहॳ चहॳ  चार शब्द  

इम्मन्युएलचहॳ प्रयत्न अजनू सहॶपलहॳलहॳ नाहीत. 2001 साली 
सायकलव न प्रवास करताना त्याचहॳ वय 24 वर्ाटचहॳ होतहॳ. 
त्याददवसापासून तो अहॶतरराष्ट्रीय स्पधेत भाग घहॳत आहहॳ. 
त्यानहॶतर त्याला नायकहॳ  व आयएसवपएन कडून पाररतोर्कहॶ  
शमळाली. 2004च्या कहॴ रो ऑशलहॶवपक क्रीडा स्पधेत घाना 
क्रीडापटूहॶच्या टीमचहॳ टाचट घहॳण्याचा मान त्याला शमळाला.  
त्याच्या जीवनपटावर आधाररत इम्मान्युएल गगफ्ट नावाचा 
लघुगचत्रपटसु ा गचबत्रत झालहॳला आहहॳ.   
2006ची सायकल यात्रा व सहॶघर्ाटमुळहॳ घानाच्या सहॶसदहॳनहॳ 
ववकलाहॶगासहॶबहॶधीचा कायदा पास कहॳ ला. या कायद्यामुळहॳ इतर 
सामान्य लोकाहॶना शमळणारहॳ सवट फायदहॳ व सुववधा 
ववकलाहॶगाहॶनासु ा शमळू लागल्या. मी माझ्या ववकलाहॶग 
बाहॶधवाब ल समाधानी आहहॳ. परहॶतु हहॳ आमचहॳ पदहलहॳ पाऊल 
आहहॳ.  असहॳ इम्मान्युएलनहॳ ववधान कहॳ लहॳ आहहॳ.  
आतासु ा ववकलाहॶगाहॶच्या दहतासाठी तो प्रयत्न करत आहहॳ. 
याच्या प्रयत्नामुळहॳ ववकलाहॶगाहॶच्या मुला-मुलीहॶना शशक्षणासाठी 
शशष्यवतृ्ती ननधीची स्थापना झाली आहहॳ.  जगातील अनहॳक 
दहॳशाच्या पुढाऱ्याहॶच्या व सहॶस्थाहॶच्या तो सहॶपकाटत आहहॳ.  
याब लची जास्त मादहती    EmmanuelsDream.org या 
सहॶस्थळावर शमळू शकहॳ ल.    



एकटा  
माणूससु ा  
बदल  
घडवू  
शकतो. 


